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Kommissorium for terapeutfagligt råd i Region 

Syddanmark 
 
 

§ 1 Formål  

For at sikre faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet, er 

der nedsat et terapeutfagligt råd i Region Syddanmark. Terapeutfagligt råd blev 

nedsat i 2007. Kommissoriet erstatter ”Kommissorium for terapeutfagligt råd af 

10. januar 2007. 

§ 2 Sammensætning  

Det terapeutfaglige råd består af ledende terapeuter, af terapeuter med en 

særlig faglig profil indenfor f.eks. faglig udvikling af faget 

(udviklingsterapeuter/faglige ressourcepersoner), uddannelse (kliniske vejledere) 

eller forskning samt ekstra medlemmer som kan betone den forskningsfaglige 

vinkel.  

Rådets sammensætning:  

 7 ledende terapeuter i Region Syddanmark – en fra hver sygehus,  

 4 andre terapeuter med en særlig faglig profil, og  

 2-3 øvrige terapeuter, heraf 1-2 professorer, 1 praktiserende fysioterapeut  

 

Rådet skal sammensættes, så der samlet set er en ligelig fordeling mellem 

fysioterapeuter og ergoterapeuter.  

I udpegningen skal der ske en tværgående koordinering, som sikrer en bred 

dækning med både ergoterapi-og fysioterapifaglige kompetencer samt en 

geografisk dækning.  

De 11 medlemmer af rådet udpeges af ledelserne på Regionens sygehuse, efter 

indstilling af chefterapeuter eller lignende, mens de øvrige 2-3 medlemmer 

udpeges af rådet, for at sikre at relevante kompetencer dækkes.  

Udpegningen følger den regionale valgperiode.  

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Solveig Hansen 
Journal nr.: 22/467 E-mail:   Solveig.Hansen@rsyd.dk 
Dato:   2. marts 2022 Telefon:   2159 8479 
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Dialogansvarlige direktører og sekretariatsbetjening  

Terapeutfagligt råd varetager som udgangspunkt selv sekretariatsbetjening af 

deres møde- og løbende virksomhed. Det er som udgangspunkt formandens 

opgave at fastlægge mødekalender og dagsordener i dialog med de øvrige 

rådsmedlemmer. 

Der er til terapeutfagligt råd udpeget en dialogansvarlig direktør i kredsen blandt 

de sygeplejefaglige direktører fra sygehusenhederne i Region Syddanmark. 

Direktøren varetager den løbende dialog mellem terapeutfagligt råd og den 

strategiske ledelse i Regionen og deltager på mindst ét møde årligt, og ellers 

efter gensidigt ønske eller behov. De møder, hvor den dialogansvarlige direktør 

deltager, sekretariatsbetjenes i fællesskab mellem terapeutfagligt råd og 

afdelingen for Sundhedsplanlægning og referaterne lægges på regionens 

hjemmeside.  

Der er tilknyttet en medarbejder fra afdelingen for Sundhedsplanlægning til 

terapeutfagligt råd.  

Kontakt og dialog med terapeutfagligt råd sker som udgangspunkt via 

formanden. Det kan aftales konkret med formandsskabet, at andre medlemmer, 

udpeges som kontaktpersoner i specifikke sager.  

Udgifter  

Eventuelle udgifter afledt af specialerådenes arbejde afholdes af afdelingerne i 

fællesskab. Der er ikke central finansiering til dækning af udgifterne. 

§ 3 Forretningsorden  

Det terapeutfaglige råd vælger blandt medlemmerne en formand.  

Det terapeutfaglige råd kan på ad hoc-basis beslutte at supplere sig med henblik 

på at inddrage særlige kompetencer i rådets arbejde, f.eks. terapeuter indenfor 

psykiatri og privat praksis 

Det terapeutfaglige råd kan derudover nedsætte underarbejdsgrupper.  

Rådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  
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§ 4 Reference  

Terapeutfagligt råd refererer til direktionen i Region Syddanmark.  

§ 5 Opgaver  

Det terapeutfaglige råd har følgende opgaver:  

 Følge udviklingen inden for faget bl.a. med henblik på at orientere det 

politiske system og ledelsessystemet om nye behandlinger og 

behandlingsprincipper (early warning).  

 Bidrage med faglig udvikling  

 Bidrage til udarbejdelse af faglige retningslinjer  

 Bidrage til udvikling af det faglige samarbejde på tværs af sygehusene i 

regionen  

 Yde faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet i sager 

vedr.:  

o Planlægning  

o Kvalitetsudvikling  

o Tendenser i udviklingen inden for det terapeutfaglige område  

o Uddannelse 

o Forskning m.v. 

 

Rådet bør prioritere samspillet med de kommunale, privatpraktiserende og andre 
regionale tilbud, via åben dialog og f.eks. via temadage, hvor repræsentanter fra 

det kommunale tilbud samt andre regionale tilbud inviteres. 
 

§ 6 Ikrafttræden 

Nærværende kommissorium er tiltrådt af Koncernledelsesforum den 25. januar 

2022 og er gældende herefter. 

 


